
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

GHPs Rev.2020 
วนัที ่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 
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สมาชกิ FoSTAT รหสั................ ราคาท่านละ 1,401.87 + VAT 98.13 = 1,500 บาท 
 

บุคคลทัว่ไป ราคาท่านละ 1,682.24 + VAT 117.76 =  1,800 บาท   
        

 
 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

วิธีการช าระเ งิน  โอนเงินเขา้บัญชี สมาคม
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย 
สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประเภทออมทรพัย ์
1.ธนาคารทหารไทยเลขที ่069-2-62661-7 หรอื 
2.กรุงศรอียุธยาเลขที่ 374-1-60907-6 แลว้ส่ง
หลักฐานการโอนเงินพรอ้มชื่อและที่อยู่ส าหรบัการออก
ใบเสรจ็รบัเงนิมาทาง emai หรอืโทรสาร : 02-942 8527    

 กรณีทีท่่านไม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนา
ได ้กรุณาแจง้ยกเลกิก่อนวนัจรงิ 3 วนั หาก
เลยก าหนดดงักล่าว สมาคมฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ ในการคืนเ งินค่าลงทะเบียน
ท ัง้หมดสมาคมฯไดร้บัการยกเวน้การหกั
ภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ตามค าสั่งกรมสรรพากร
ที ่ท.ป. ๔/๒๕๒๘    
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สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย  
ตูป้ณ.1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร ์จตุจกัร กรุงเทพฯ 10903 
 

หากไม่มผูีร้บั!! กรุณาส่งต่อไปยงัผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมหรอืฝ่ายบุคคล 
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รบัใบประกาศ 
ทุกท่าน 

 



“GHPs Rev.2020” 

วทิยากร : คุณวชิดุา เกดิโภคา   
หลกัการและเหตผุล  : 

ปัจจุบนัระบบ GMP สากลเป็นระบบความปลอดภยัอาหารทีเ่ป็นพืน้ฐานในการ
จดัการสภาวะแวดลอ้มในการผลิต ใหม้ีความปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค ซึง่ใน           
ภาคธุรกิจอาหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ใหค้วามส าคัญและใหค้วามสนใจ          
เป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ช ้โดยในชว่งระยะเวลาหลายปีทีผ่่านระบบ GMP สากลที่
มีการประยุกตใ์ชก้นัอย่างแพรห่ลายเป็นฉบบัแกไ้ขคร ัง้ที่ 4 (Rev.04) ปัจจุบนัมีการ
ปรบัเปลีย่นเนือ้หาและขอ้ก าหนดบางส่วนเป็นฉบบัแกไ้ขคร ัง้ที ่5 (Rev.2020) และมี
การเรยีกชือ่ต่างจากเดมิเป็น GHPs สากล เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภาคธุรกจิและเขา้กบั
สถานการณปั์จจบุนั ซ ึง่มปัีญหาทางดา้นอนัตรายทางอาหารทีม่ากขึน้ 

GHPs สากล จงึเป็นระบบความปลอดภยัอาหารทีย่งัคงมคีวามส าคญัเป็นอย่าง
ยิง่ในภาคธรุกจิอาหารทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทีค่รอบคลุมการป้องกนัอนัตรายทีม่ี
ความเสีย่งตลอดห่วงโซข่องการผลติสนิคา้ทีม่ีความปลอดภยัเป็นทีม่ ั่นใจ  เมือ่ถงึมือ
ผูบ้รโิภค และส าหรบัภาคธุรกจิทีม่ีความประสงคท์ี่จะประยุกตใ์ชใ้นการผลติสนิคา้ที่มี
ความปลอดภยัต่อการบรโิภคของลูกคา้ จงึควรมเีพิม่เตมิความรูค้วามเขา้ใจ  ในฉบบั
แกไ้ขคร ัง้ที่ 5 (Rev.2020) เพื่อน าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ภาคธรุกจิน้ันๆ อกีทัง้ระบบ GHPs ยงัสามารถน าไปเป็นโปรแกรมพืน้ฐานของภาคธรุกจิ
แปรรูปอาหาร ใชร้ว่มกบัระบบคุณภาพและความปลอดภยัอาหารขัน้สูงต่างๆไดใ้น
อนาคต 
ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั  : GHPs Rev.2020 
1.เขา้ใจถงึหลกัการเบือ้งตน้ของหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติอาหารไดอ้ยา่ง 
ถกูตอ้ง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการควบคมุกระบวนการผลติอาหารได ้

2.สามารถจดัเก็บเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเป็นระบบ 
3.ท าใหเ้กดิความตระหนักถงึอนัตรายในอาหารทีอ่าจเกดิจากการปฏบิตังิานทีไ่ม่
เหมาะสม  
4. ผูท้ีเ่ขา้รบัการอบรมครบ 80% ของเวลาทัง้หมด จะไดร้บัใบประกาศนียบตัร 
คณุสมบตัผูิเ้ขา้อบรม 

ผูป้ระกอบการแปรรูปอาหาร  ผูป้ฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
อาจารย ์นักวิชาการ ที่มีความรูใ้นระบบมาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภยั
อาหาร และบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ 
 
 
 

 

 
 
1.บทน า(INTRODUCTION)  ค าศพัทใ์หม่ และสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง Rev.2020 vs 
Rev.4 (เดมิ) ภาพรวม 
2.บททีห่น่ึง (CHAPTER ONE) : การปฏบิตัสิขุลกัษณะทีด่(ีGOOD HYGIENE 
PRACTICES) 

สว่นที ่1: บทน าและการควบคมุอนัตรายทีม่ตีอ่อาหาร SECTION 1: 
INTRODUCTION AND CONTROL OF FOOD HAZARDS 

สว่นที ่2: การผลติขัน้ตน้: SECTION 2: PRIMARY PRODUCTION:  
สว่นที ่3: สถานประกอบการ – การออกแบบสิง่อานวยความสะดวกและ

อปุกรณ ์SECTION 3: ESTABLISHMENT - DESIGN OF FACILITIES AND 
EQUIPMENT  

สว่นที ่4: การฝึกอบรมและความสามารถ SECTION 4: TRAINING AND 
COMPETENCE 

สว่นที ่5: การบ ารงุรกัษาสถานประกอบการ การทาความสะอาด และการฆ่า
เช ือ้ และการควบคมุสตัวพ์าหะนาเชือ้ SECTION 5: ESTABLISHMENT 
MAINTENANCE, CLEANING AND DISINFECTION, AND PEST CONTROL  

สว่นที ่6: สขุลกัษณะสว่นบุคคล SECTION 6: PERSONAL HYGIENE  
สว่นที ่7: การควบคมุการปฏบิตังิาน SECTION 7: CONTROL OF 

OPERATION  
สว่นที ่8: ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละการสรา้งความเขา้ใจใหผู้บ้รโิภค 

SECTION 8: PRODUCT INFORMATION AND CONSUMER AWARENESS 
สว่นที ่9: การขนสง่ SECTION 9: TRANSPORTATION 

 

ลงทะเบยีนโดย https://goo.gl/mM0Fok หรอืสง่แบบตอบรบัมายงั ฝ่ายฝึกอบรม 

โทรศพัท ์ 02 942 8528 , 083-902-3362 โทรสาร 02 942 8527 

Email: training@fostat.org ; seminar@fostat.org 
*** รบัจ านวนจ ากดั และปิดรบัสมคัรเมือ่ครบจ านวนทีก่ าหนด **** 

โปรแกรมสมัมนา 

https://goo.gl/mM0Fok

